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Motie voor de raadsvergadering van 9 februari 2021.
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Agendapunt 19
Natuurcompensatie: bestemmingsplan Buitenvaert, Schagerbrug.

De raad van de gemeente schagen in vergadering bijeen;

Stuknummer: 21.407072

Overwegende dat,
*

Op 9 december 2009 er door de voormalige gemeente Zijpe een overeenkomst is gesloten
voor de ontwikkeling van plan Buitenvaert voor woningbouw;

*

Op een later tijdstip deze gronden in een bestemmingsplan van de provincie Noord-Holland
het predicaat weidevogelleefgebied en bollenconcentratiegebied hadden gekregen;

»

De provincie vanwege deze bestemming geen medewerking wilde verlenen om op deze
plaats woningbouw toe te staan en er een zienswijze over indiende;

»

Een aanbod van de gemeente om elders natuurcompensatie toe te passen niet werd
geaccepteerd;

*

De raad van State op 25 maart 2020 het goed gekeurde bestemmingsplan uit 2018 van de
gemeente Schagen vernietigde omdat de gronden de bestemming weidevogelleefgebied en
bollenconcentratiegebied hadden.

In aanmerking nemende dat:
*

Op een later tijdstip de provincie Noord-Holland de bestemming weidevogelleefgebied en
bollenconcentratiegebied er af haalde, waardoor woningbouw (bestemmingsplan
Buitenvaert) weer wel mogelijk was geworden;

*

De gemeente Schagen geen goede reputatie heeft bij de provincie Noord-Holland als het
gaat om de natuurbeschermingswet en de stikstofdepositie.

*

De weidevogels in onze gemeente, zoals de kieviten, scholeksters, en de grutto's
schrikbarend in aantal achteruit lopen. Dit wordt mede veroorzaakt door de achteruitgang
van de biodiversiteit, monocultuur en de verarming van het bodemleven;

*

Goed rentmeesterschap en zoeken naar een natuurlijk evenwicht steeds belangrijker aan het
worden is vanwege het belang voor de leefbaarheid van de toekomstige generaties.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen:
»

Elders in de gemeente Schagen op gronden die eigendom van de gemeente zijn, drie ha
natuurcompensatie plaatste laten vinden in de vorm van weidevogelleefgebied/en of het
aanplanten van bos;

en gaat over tot de orde van de dag.
De fractie van de PvdA,

De fractie van de SP

Jan schrijver,
fractievoorzitter

Wim Rijnders,
fractievoorzitter

Toelichting:
"We moeten nadenken over onze eigen rol in het ontstaan van de pandemieën, dat door
klimaatsverandering, door ontbossing en door onze manier van leven virussen steeds vaker over
springen."
Antwoord van Marion Koopmans Hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam op de vraag
of we binnenkort terug naar het normaal kunnen. Interview in het dagblad Trouw van 19 december.

